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1. Peticijos santrauka

Atsižvelgiant į pastarąją krizę Libijoje ir dėl jos kilusį masinį pabėgėlių ir imigrantų antplūdį 
iš Magrebo šalių į Italiją, peticijoje tvirtinama, jog būtina tikra bendra europinė imigracijos 
politika.

Peticijos pateikėjo nuomone, ES institucijos neįgyvendina 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Komisijos komunikato „Bendra Europos imigracijos politika. Principai, veiksmai ir 
priemonės (COM(2008) 359).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012  m. sausio 27 d.

„Komisijos pastabos

Migracijos klausimai daro didelį politinį poveikį ES. Bendra imigracijos politika yra 
svarbiausias ES prioritetas siekiant, kad ES sėkmingai pasinaudotų teikiama nauda ir spręstų 
esamus uždavinius. Šia bendra politika reikėtų siekti suderinto ir integruoto požiūrio į 
imigraciją Europos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis. Komisija 2008 m. komunikate 
pateikė dešimt bendrųjų principų (suskirstytų į tris gerovei, saugumui ir solidarumui skirtas 
dalis) ir nurodė konkrečių veiksmų, kurių reikėtų imtis įvairiais lygmenimis, pavyzdžius. Šis 
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komunikatas buvo Europos imigracijos ir prieglobsčio pakto1, kurį Europos Vadovų Taryba 
priėmė 2008 m. spalio 24 d. ir kuris suteikė paskatų plėtoti ES bendrą politiką, pagal kurią 
nustatomi penki pagrindiniai įsipareigojimai, plėtros pagrindas. Jo pagrindinė prielaida 
tebegalioja.

Tuo metu dėl pastarųjų įvykių pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse dar labiau padidėjo 
poreikis parengti bendrą ES politiką imigracijos ir prieglobsčio srityje. Atsižvelgdama į šiuos 
įvykius, Komisija 2011 m. gegužės 4 d. komunikate dėl migracijos2 išdėstė prioritetus, pagal 
kuriuos reikia vykdyti migracijos politiką, kuria būtų užtikrinamas veiksmingas migracijos 
valdymas ir tai, kad dėl didesnio judumo poreikio nesumažėtų Europos Sąjungos išorės sienų 
saugumas. Komunikate pateikiama išsami naujausių ir būsimų politikos pasiūlymų sistema, 
kuria atsižvelgiama į visus svarbius aspektus ir kuria remdamosi ES ir jos valstybės narės gali 
saugiai valdyti trečiųjų šalių piliečių prieglobstį, migraciją ir judumą.

Komunikate taip pat pripažįstamas kai kurių ES išorės sienos ruožų pažeidžiamumas (visų 
pirma pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse bei prie Graikijos ir Turkijos sausumos 
sienos) ir pabrėžiama, kad „kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Italija, Malta, Graikija ir 
Kipras, labiau nei kitos tiesiogiai susiduria su masiškai atvykstančiais neteisėtais migrantais 
ir tam tikru mastu su asmenimis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Tai nėra tik 
nacionalinė problema, tai problema, kurią valstybės narės turi itin solidariai spręsti ES 
lygmeniu.“

ES šią problemą išsprendė imdamasi politinių, operatyvių ir finansinių priemonių. 
Valstybėms narėms, į kurias atvyksta didžiausi pabėgėlių ir neteisėtų migrantų srautai, 
suteikta pagalba finansiniams perkėlimo padariniams pašalinti (iš Išorės sienų fondo ir 
Europos pabėgėlių fondo skirta maždaug 25 mln. EUR). Komisija pripažįsta būtinybę stiprinti 
ES solidarumą šiais klausimais. 2011 m. gruodžio 2 d. pateiktame komunikate dėl didesnio 
ES valstybių narių solidarumo prieglobsčio srityje. ES geresnio dalijimosi atsakomybė ir 
didesnio tarpusavio pasitikėjimo darbotvarkė3 siūloma stiprinti praktinį, techninį ir finansinį 
bendradarbiavimą siekiant geriau paskirstyti atsakomybę ir tobulinti prieglobsčio sistemos 
valdymą.

Veiksmingas ES sienų valdymas yra būtina pasitikėjimo Europos Sąjungoje ir už jos 
teritorijos ribų sąlyga. Panaikinus kontrolę prie vidaus sienų valstybės narės už savo išorės 
sienų kontrolę atsako kitų valstybių narių vardu. Tam būtinas glaudus bendradarbiavimas ir 
aukšti bendrieji standartai. Siekiant išlaikyti laimėjimus Šengeno erdvėje ir sudaryti sąlygas 
jai nuolat plėstis, numatytos tolesnės priemonės ES išorės sienoms stiprinti.

Be to, reikalinga aiški Šengeno erdvės valdymo sistema. Todėl 2011 m. rugsėjo 16 d. 
Komisija priėmė du pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų4, kuriais siekiama 
geriau apsaugoti laisvą ES piliečių ir ES teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių judėjimą ir 

                                               
1 Tarybos dokumentas Nr. 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf.
2 COM (2011) 248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf.
3 COM(2011) 835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf.
4 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf,
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf.
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užtikrinti, kad Europos atsakas būtų suderintas. Kartu Komisija siekia sustiprinti valstybių 
narių tarpusavio pasitikėjimą, atsižvelgdama į bet kokią rimtą grėsmę viešajai tvarkai ir 
vidaus saugumui ir priemones, kurių reikia imtis iškilus nenumatytiems nepaprastiesiems 
atvejams ir sprendžiant nuolatinių trūkumų klausimą, siekiant valdyti ES išorės sienos ruožus.

Išvada

Komisija mano, kad iki šiol pasiekti laimėjimai atskleidžia tvirtą įsipareigojimą ES lygmeniu. 
Tačiau, remdamosi galiojančia ES teisine sistema dėl migracijos ir prieglobsčio, valstybės 
narės išlieka tiesiogiai atsakingos už tam tikrus labai svarbius klausimus.

ES svariai prisidėjo įveikiant krizę Viduržemio jūros regione susijusioms valstybėms narėms 
ne tik teikdama tiesioginę pagalbą (finansinę ir operatyvinę), siekiant geriau spręsti 
padidėjusio atvykstančių pabėgėlių ir neteisėtų migrantų skaičiaus problemą, bet ir kovodama 
su sunkumais pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse (visų pirma pagalbą pabėgėliams 
teikdama sprendžiant pagrindines migracijos priežastis kilmės šalyse ir plėtojant 
bendradarbiavimą su ES kaimyninėmis šalimis).

Dedamos didelės pastangos siekiant įgyvendinti ir nuolat plėtoti bendrą ES imigracijos 
politiką, nors dabartinė kompetencija ir ištekliai yra riboti. Peticijos pateikėjas gali būti tikras, 
kad ši veikla taip pat tęsiama glaudžiai bendradarbiaujant ne tik su kitomis ES institucijomis, 
bet ir su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis laikantis tarpusavio pasitikėjimo ir 
solidarumo principų. Reikėtų plėtoti iniciatyvią ilgalaikę valstybių narių veiklą siekiant 
pašalinti esamą suskaidytą sistemą ir pasiekti, kad būtų sukurta tikrai bendra Europos 
migracijos politika.“


